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Sungguh hidayah telah datang menyapamu

Untuk menapaki sebuah jalan kebahagiaan yang tak semu

Jalan menuntut ilmu, jalannya orang-orang shalih terdahulu

Ikhlaslah, jujurlah, dan istiqamahlah niscaya kau capai tujuanmu
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Mukadimah Pertama

Segala puji hanya milik Allah, Dzat yang diagungkan dengan tauhid. Shalawat dan 

salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada hamba dan utusan-Nya Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص, 

hamba yang terkhusus dengan kemuliaan yang berlimpah, dan juga pada keluarganya 

dan para sahabatnya, yaitu orang-orang yang memiliki keutamaan dan pikiran yang lurus.

Amma ba’d.

Ini merupakan ringkasan dari kitabku yang berjudul Ta’dzhim al-’Ilm. Diringkas 

dan dikumpulkan dengan maksud untuk dihafal. Maka, telah dipilih inti-intinya untuk 

manfaat yang baru saja disebutkan (yaitu dihafal). Dan disertakan pula contoh-contoh 

yang memudahkan pemahaman dan maksud setiap bab. Supaya hal tersebut menjadi 

jelas di dalam diri para penuntut ilmu, layaknya matahari di siang bolong, sehingga 
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kemudian mereka terbekali untuk beramal dan terus mengambil pelajaran darinya.

Maka, aku meminta kepada Allah, untuk diriku dan mereka, agar senantiasa 

berpegang teguh pada simpul-simpul pengagungan ilmu, kemenangan dan keutamaan 

yang besar di sisi-Nya.
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Mukadimah Kedua
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Segala puji hanya milik Allah. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak 

diibadahi kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu hamba dan utusan-Nya, 

semoga shalawat serta salam selalu Allah curahkan kepadanya, kepada keluarganya dan 

para sahabatnya; hamba-hamba yang senantiasa belajar dan mengajar.

Sesungguhnya kadar seorang hamba dalam ilmu itu sesuai dengan besar-kecilnya 

hati dia dalam mengagungkan ilmu dan memuliakannya. Barang siapa yang hatinya penuh 

dengan pengagungan ilmu serta pemuliaannya, maka hatinya akan menjadi tempat yang 

layak bagi ilmu. 

Begitu pula dengan kurangnya dalam pengagungan dan pemuliaan terhadap ilmu 

di hati seorang hamba, maka berkurang pula lah kadar hamba akan ilmu; sampai-sampai 

ada hati yang di dalamnya tidak ada ilmu sedikitpun.

Maka barang siapa yang mengagungkan ilmu, maka akan tampak cahaya ilmu itu 

pada dirinya. Berbagai macam utusan ilmu pun akan datang kepada dirinya. Ber-talaqqi 

untuk ilmu menjadi tekad terbesarnya. Dan memikirkan ilmu adalah kelezatan jiwanya. 

Dan seakan-akan makna ini telah disorot oleh Abu Muhammad ad-Darimi rahimahullah, 

tatkala beliau menutup Kitab al-’Ilm dari kitab Sunan-nya yang berjudul al-Musnad al-

Jami’ dengan bab “Pengagungan Ilmu”.

Dan yang paling membantu untuk sampai ke tahap pengagungan ilmu dan 

pemuliaannya: Mengetahui simpul-simpulnya, yaitu pondasi-pondasi yang bersifat 

menyeluruh, yang dengannya pengagungan ilmu itu bisa terwujud di dalam hati. Maka 

barang siapa yang berpegang kepada simpul-simpul ini, dia telah mengagungkan ilmu 

serta memuliakannya.
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Dan barang siapa yang menyia-nyiakannya, maka dia telah menyia-nyiakan 

dirinya dan mentaati hawa nafsunya. Maka tidak ada yang bisa disalahkan, jika memang 

meremehkan hal ini, kecuali dirinya sendiri. Tanganmu yang mengikat. Mulutmu yang 

meniup. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu pun tidak akan 

memuliakan dia.
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Simpul Pertama
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Yaitu hati. Ilmu itu bisa masuk sesuai dengan kadar kesucian hati; makin suci 

sebuah hati, makin besar pula daya serapnya terhadap ilmu. Maka, barang siapa yang 

ingin menggapai ilmu, hendaklah dia menghiasi batinnya dan sucikan hatinya dari segala 

bentuk kotorannya. Sungguh, ilmu itu adalah mutiara yang berharga, tak pantas 

disimpan kecuali pada tempat yang bersih.

Pondasi dalam kesucian hati itu kembali kepada dua hal:

 

•  Pertama, kesucian dari kotoran syubhat. 

•  Kedua, kesucian dari kotoran syahwat.

Apabila engkau malu dari pandangan makhluk yang semisal denganmu dari 

kotoran yang menempel pada bajumu, hendaklah engkau lebih malu lagi terhadap 

pandangan Allah kepada hatimu. Sungguh, disitu terdapat berbagai macam penyakit dan 

keburukan, juga dosa-dosa dan kesalahan.

Dalam Shahih Muslim1, dari hadits Abu Hurairah radhiallah‘anhu, bahwasanya 

Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda, “Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada fisik kalian, tidak 

pula pada harta kalian. Tetapi, Allah melihat kepada hati kalian dan juga amalan kalian”.

1. Kitab al-Birr wash-Shilah wal-Aadaab No. 10. Bab: Tahrim dzhulm al-Muslim no.2564 dari hadits Abu 
Hurairah

Simpul 1
Penyucian Wadah Ilmu
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Barang siapa yang mensucikan hatinya, maka ilmu itu layak untuk menetap 

disitu. Barang siapa yang tidak membersihkan hati dari kotorannya dan malah 

membiarkannya, maka ilmu tak akan menetap disitu.

Berkata Sahl bin Abdillah, “Haram atas hati mana pun untuk cahaya masuk kesana, 

selagi disitu ada sesuatu yang dibenci Allah ‘Azza wa Jalla.”
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Simpul Kedua
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Sesungguhnya ikhlasnya amal merupakan pondasi agar amalan diterima dan 

terangkat. Allah berfirman, “Padahal tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk 

beribadah kepada-Nya, mengikhlaskan segala ibadah untuk-Nya; sebagai orang-orang 

yang hanif (al-Bayyinah:5)”

Dalam ash-Shahihayn1, dari hadits Umar radhiallahu‘anhu, bahwasanya Rasulullah 

 bersabda, “amalan-amalan itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan diganjar ملسو هيلع هللا ىلص

sesuai dengan apa yang dia niatkan”.

Semua yang telah lewat dan berlalu dari berita yang sampai kepada kita tentang 

luar biasanya para salaf, itu dikarenakan keikhlasan mereka kepada Allah, rabbul ‘alamin.

Berkata Abu Bakr al-Marrudzi rahimahullah, "Aku mendengar seseorang berkata 

kepada Abu Abdillah, yaitu Ahmad ibnu Hambal, tentang perkara kejujuran dan keikhlasan. 

Maka Imam Ahmad pun menanggapi dengan berkata, 'dengan inilah terangkatnya sebuah 

kaum.'"

Sungguh, ilmu itu hanya bisa diraih oleh seseorang sesuai dengan kadar 

keikhlasannya. 

1. Dikeluarkan oleh al-Bukhari di Kitab al-Iman dan Muslim di Kitab al-Imaarah.

Simpul 2
Ikhlasnya Niat dalam Ilmu
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Dan perkara ikhlas dalam menuntut ilmu bisa tegak terwujud dengan empat 

pondasi, yang dengan ini seorang penuntut ilmu bisa lurus niatnya jika memang dia 

menginginkannya:

• Niat untuk mengangkat kebodohan dari dirinya. Yaitu, dengan menyadari bahwa 

dirinya bertanggung-jawab dari perkara-perkara ubudiyyah serta menyadari bahwa 

ada perintah bagi dirinya untuk ditaati juga larangan untuk dijauhi. 

• Niat untuk mengangkat kebodohan dari orang lain. Dengan mengajari dan 

membimbing mereka tentang apa yang bisa memperbaiki dunia dan akhirat mereka. 

• Niat untuk menghidupkan ilmu. Yaitu, menjaganya agar senantiasa ada. 

• Niat untuk beramal

Sungguh dahulu para salaf khawatir akan luputnya diri mereka dari perkara ikhlas 

dalam menuntut ilmu. Sampai-sampai mereka berhati-hati dari merasa ikhlas; bukan 

karena keikhlasan itu tidak ada pada diri mereka.

Ditanyakan kepada Imam Ahmad rahimahullah, “Apakah kamu dalam menuntut 

ilmu itu ikhlas karena Allah? Beliau pun menjawab, "Perkara ikhlas itu berat Hanya saja, 

ilmu itu merupakan sesuatu yang aku cintai, sehingga aku pun menuntutnya” 

Maka barang siapa yang menelantarkan ikhlas, sungguh dia telah luput dari 

ilmu dan kebaikan yang banyak.
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Sudah sepatutnya bagi setiap orang yang menginginkan keselamatan untuk terus 

memeriksa dan memperbaiki pokok ini; Yaitu, keikhlasan. Dalam semua perkaranya, 

baik besar maupun kecil, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Terus menerus 

memeriksa dari kosongnya perkara ikhlas, dimana hal ini menunjukan betapa sulitnya 

untuk meluruskan niat. 

Berkata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, “Tidak ada sesuatu pun yang lebih sulit 

untuk aku atasi dari meluruskan niatku karena niat itu berbolak-balik dalam diriku.”

Bahkan Sulayman al-Hasyimi berkata, “Terkadang aku ingin menyampaikan 

sebuah hadits, dan aku memiliki satu niat yang baik, tatkala aku belum selesai 

menyampaikan satu hadits tersebut, berubahlah niatku. Ternyata menyampaikan satu 

hadits saja membutuhkan lebih dari satu niat baik”.



19 Khulashah Ta'dzhim al-'Ilm

Simpul Ketiga
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Terkumpulnya tekad dalam mencapai sebuah tujuan itu bisa tercapai dengan 

merealisasikan tiga hal:

Pertama, bersemangat atas apa yang bermanfaat. Maka kapan saja seseorang itu 

mendapatkan apa yang bermanfaat bagi dirinya, maka dia akan bersemangat atas hal 

tersebut.

Kedua, meminta pertolongan kepada Allah dalam menggapainya.

Simpul 3
Membulatkan tekad dalam ilmu
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Ketiga, konsisten dan tidak lemah dalam menggapai tujuannya.

Tiga hal tersebut sudah terkumpul pada hadits nabi yang diriwayatkan Imam 

Muslim, dari Abu Hurairah, bahwasanya nabi ملسو هيلع هللا ىلص bersabda,  "Bersemangatlah atas apa 

yang bermanfaat bagi dirimu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan lemah."

Berkata al-Junaid, "Tidaklah seseorang berusaha menggapai sesuatu dengan 

kesungguhan dan kejujuran, kecuali dia berhasil mendapatkannya. Jika dia belum 

mendapatkan semuanya, setidaknya dia mendapatkan sebagiannya".

Berkata ibnul Qayyim dalam al-Fawaid, "Tatkala tekad itu sudah muncul layaknya 

bintang yang bersinar di malam hari. Diikuti pula dengan kemauan kuat layaknya bulan 

yang mengiringi bintang. Maka hati pun akan tersinari dengan sinar Rabb-nya, layaknya 

bumi yang menjadi terang dengan cahaya bintang dan bulan"

Dan di antara yang menguatkan tekad adalah mengambil pelajaran dari kisah-

kisah para ulama terdahulu, serta mengenal bagaimana kuatnya tekad mereka.

Dahulu Abu Abdillah Ahmad ibnu Hambal, tatkala masih belia, terkadang beliau 

ingin berangkat belajar ke majlis ilmu bahkan sebelum terbit fajar. Maka karena rasa 

sayang, ibunya pun menahannya, menarik bajunya seraya berkata, "Tunggulah sampai 

adzan fajar dikumandangkan atau sudah tiba waktu subuh".

Dan al-Khathib al-Baghdadi mengkhatamkan Shahih al-Bukhari kepada gurunya, 

Ismail al-Hiri, dalam tiga majlis. Majlis pertama dan kedua dimulai dari setelah shalat 

maghrib, sampai menjelang shalat subuh. Dan majlis yang ketiga, dari waktu dhuha 

sampai menjelang terbit fajar.
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Dahulu, Abu Muhammad ibnu Tabban, pada awal mula masa belajarnya, beliau 

menghabiskan waktu malamnya sepenuhnya untuk belajar. Maka ibunya pun merasa 

tak tega, sehingga melarangnya dari belajar pada malam hari. Maka ibnu Tabban 

mengakalinya dengan memasukan lampu bacanya ke dalam sebuah gentong besar, 

sehingga terlihat dirinya seakan-akan sudah terlelap. Tatkala, sang ibu pun tidur, ibnu 

Tabban pun mengeluarkan lampu bacanya, dan meneruskan kegiatan belajarnya.

Maka, jadilah orang yang kakinya menapak kokoh di atas tanah, akan tetapi cita-

cita dan tekadnya tergantung di atas langit. Janganlah menjadi orang yang berfisik muda, 

tetapi tekadnya sudah menua. Sungguh, tekad yang jujur itu tak akan pernah beruban.

Dahulu Abul Wafa' ibnu 'Aqil, diantara yang tercerdas dari ahli fikihnya madzhab 

Hanabilah, pernah bersenandung dalam umur 80an-nya:

Tidak beruban tekadku, kemauanku, akhlakku

Juga tidak pula dengan loyalitasku, agamaku dan kedermawananku

Yang berubah hanyalah warna rambutku tak seperti warna semulanya

Dan uban yang tumbuh di kepala tak sama dengan uban yang melekat pada 

tekad dan cita-cita
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Simpul Keempat
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Sesungguhnya setiap ilmu yang bermanfaat kembali kepada firman Allah dan 

sabda nabi ملسو هيلع هللا ىلص. Selain keduanya, bisa menjadi ilmu yang sifatnya membantu untuk 

memahami al-Qur’an dan as-Sunnah; maka dipelajari selama memang bisa membantu. 

Atau ilmu yang sifatnya tak ada hubungan dengan al-Qur’an dan as-Sunnah; maka 

ketidaktahuan atas ilmu yang seperti ini tidak memudharatkan.

Betapa baiknya yang diucapkan ‘Iyadh al-Yahsubi dalam kitabnya al-Ilma’:

Ilmu itu ada pada dua pokok; tidaklah dzalim dalam ini 

Kecuali penyesat dari jalan yang terang dan pasti

Yaitu ilmu kitab dan riwayat  

Yang tersambung dari tabi’in dari sahabat.

Dan inilah ilmunya para salaf, semoga Allah merahmati mereka. Kemudian setelah 

mereka, maka semakin banyaklah pembicaraan yang tak bermanfaat. Sehingga ilmu 

pada para salaf itu lebih banyak, sedangkan pembicaraan pada generasi setelahnya lebih 

banyak.

Simpul 4
Mengarahkan tekad kepada ilmu  

al-Qur’an dan as-Sunnah
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Berkata Hammad bin Zayd, “Aku bertanya kepada Ayyub as-Sakhtiyani, 'Lebih 

banyak ilmu pada hari ini, atau lebih banyak pada generasi yang telah berlalu?'" Maka, 

Ayyub pun menjawab, "Pembicaraan pada hari ini lebih banyak. Ada pun ilmu pada 

generasi yang telah berlalu lebih banyak."
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Simpul Kelima
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Setiap tujuan memiliki jalan yang akan menyampaikan kepada tujuan tersebut. 

Barang siapa yang menempuhnya, maka dia akan sampai kepada tujuannya. Barang siapa 

yang berpaling dari jalan tersebut, maka dia tidak akan mencapai tujuannya.

Dan sungguh ilmu pun ada jalannya, Siapa yang keliru, dia tersesat dan tidak 

mendapatkan yang dia maksudkan. Atau, bisa juga dia masih mendapatkan bagian yang 

sedikit, tapi dengan usaha yang berat.

Simpul 5
Menempuh jalan yang sudah baku yang 

menyampaikannya ke tujuan
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Dan sungguh jalan ini telah disebutkan dengan kalimat yang ringkas padat oleh 

Muhammad Murtadha bin Muhammad az-Zabidy rahimahullah, penulis Taj al-’Arus dalam 

bait syairnya yang berjudul Alfiyyah as-Sanad, beliau berkata disitu:

Seseorang tak 'kan meraih seluruh ilmu walaupun dengan 1000 tahun lamanya

Maka ambillah dari setiap bidang ilmu yang terbaiknya

Dengan menghafal matan ringkas padat yang sudah menjadi pegangan

Dia pelajari itu dari guru yang baik dan bisa memberikannya pengajaran

Maka jalan menempuh ilmu yang sudah baku itu dibangun di atas dua perkara. 

Barang siapa yang berpegang pada dua hal ini sungguh dia telah mengagungkan ilmu 

karena dia mencarinya lewat jalan yang memungkinkan dia untuk sampai ke tujuan.

Perkara pertama, menghafal matan ringkas padat yang sudah menjadi pegangan. 

Menghafal merupakan sebuah keharusan. Barang siapa yang menyangka bahwa dia akan 

meraih ilmu tanpa menghafal, sunguh dia mencari sesuatu yang kosong. Dan materi yang 

dihafal adalah matan ringkas padat yang sudah menjadi pegangan. Yaitu, yang menjadi 

rujukan para ulama di bidang tersebut. 

Adapun perkara kedua, mempelajari matan tersebut dari guru yang baik dan 

bisa memberikannya pengajaran. Mintalah pengajaran kepada seorang guru yang bisa 

memahamimu akan makna-makna dari matan tersebut. Yaitu, guru yang memiliki dua 

sifat. 

Sifat pertama, mumpuni. Yaitu, penguasaan sang guru dalam ilmu tersebut. 

Hendaklah si guru merupakan seseorang yang diketahui tentang thalabul ilmi dan talaqqi-

nya sehingga dia menguasainya. Jadilah si guru sebagai orang yang memiliki penguasaan 
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materi yang kuat dalam ilmu tersebut. 

Dan dasar atas perkara ini adalah riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Dawud1 dalam 

Sunan-nya, dengan sanad yang kuat, dari Ibnu Abbas radhiallahu’anhuma, bahwasanya 

nabi ملسو هيلع هللا ىلص bersabda, "Kalian mendengarkan, dan terdengar dari kalian oleh yang lain. 

Dan terdengar pula dari orang-orang yang pernah mendengar dari kalian."

Dan yang menjadi ukuran adalah keumuman lafadz hadits, bukan kekhususan 

kepada siapa pesan tersebut ditujukan. Maka, senantiasa ada pengajar di umat ini, yang 

dia belajar kepada orang generasi sebelumnya.

Sifat kedua adalah kelayakan sebagai guru. Dimana kelayakan ini terkumpul dua 

perkara. Pertama, keshalihannya sebagai orang yang diteladani, baik dalam perilakunya 

maupun kesantunannya. Kedua, pengetahuannya dalam cara-cara mengajar sehingga dia 

bisa memberikan pengajaran yang tepat bagi murid. Dia juga mengerti mana yang pantas 

diberikan, mana yang justru memudharatkan si murid; sesuai dengan cara mendidik dan 

memberikan pengajaran yang disebutkan oleh asy-Syathibi dalam al-Muwafaqat.

1 Dalam Kitab al-'Ilm, Bab: Fadhl nasyr al-'Ilm No 3659
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Simpul Keenam
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Berkata Ibnul Jauzi rahimahullah dalam Shayd al-Khathir, “Mengumpulkan ilmu 

itu terpuji.”

Dari setiap bidang, pelajarilah dan jangan sampai tidak mengerti sama sekali

Seseorang itu bisa berhasil karena memiliki banyak ilmu.

Guru dari guru-guru kami, Muhammad ibnu Mani’ rahimahullah, juga mengatakan 

dalam Irsyad ath-Thullab:

“Jika seorang penuntut ilmu mengetahui bahwa dirinya memiliki kekuatan dalam 

belajar, maka tak pantas baginya untuk meninggalkan sebuah bidang ilmu dari sekian 

bidang ilmu yang bermanfaat untuk membantunya dalam memahami al-Qur’an dan 

Simpul 6
Perhatian terhadap bidang-bidang ilmu dalam 

mempelajarinya dan mendahulukan yang 
terpenting
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as-Sunnah. Jangan pula dia mencela bidang ilmu yang dia tidak mengetahuinya, serta 

merendahkan orang yang bergelut pada bidang tersebut. Yang demikian itu adalah 

sebuah kekurangan dan keburukan. 

Seorang yang berakal sepatutnya berbicara dengan ilmu atau dia diam dengan 

bijak. Jika tidak, maka dia termasuk seorang yang disinggung dalam sebuah syair

Datang kabar kepadaku bahwa si Sahl dalam kebodohannya 

Dia mencela ilmu-ilmu yang dia tidak mengetahuinya 

Ilmu-ilmu yang seandainya dia memuliakannya, dia tak akan membencinya 

Tetapi yang mudah itu adalah bersikap ridha atas ketidahtahuannya”

 Selesai kutipan dari Muhammad ibnu Mani’.

Sungguh, mempelajari bidang-bidang ilmu hanya bisa bermanfaat dengan 

bersandar atas dua pondasi:

Pertama, memprioritaskan yang penting terlebih dahulu. Yaitu, ilmu yang seorang 

hamba sangat butuh ilmu tersebut dalam menegakan ubudiyah-nya dia kepada Allah.

Kedua, hendaklah fokusnya dia pada permulaan belajarnya adalah dengan 

memahami matan-matan ringkas dalam setiap bidang. Sampai setelah dia menyelesaikan 

berbagai macam bidang dari ilmu-ilmu yang bermanfaat, maka dia lihat  mengarah 

ke bidang apa kecenderungannya serta memperhatikan kemampuannya atas bidang 

tersebut, untuk dia mendalaminya; baik dalam satu bidang atau lebih. 
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Di antara syair dari negeri Syinqith adalah:

Apabila engkau ingin memahami satu bidang, sempurnakanlah

Dan sebelum itu selesai, terhadap bidang yang lain, jauhkanlah

Sangat sulit untuk mempelajari dua bidang sekaligus

Sungguh dua anak kembar sekalipun tak keluar sekaligus

Barang siapa yang mengetahui bahwa dirinya mampu untuk mendalami berbagai 

macam bidang, maka lakukanlah. Dan yang seperti ini merupakan pengecualian dari 

kebanyakannya manusia.
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Simpul Ketujuh
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Berkata Ahmad rahimahullah, “Tidaklah aku memisalkan masa muda itu, kecuali 

seperti sesuatu yang ada pada lenganku kemudian dia jatuh”

Dan ilmu pada masa muda itu lebih cepat masuk, lebih kuat dan lebih melekat.

Berkata al-Hasan al-Bashri rahimahullah, “Menuntut ilmu ketika muda itu layaknya 

mengukir di atas sebuah batu.”

Maka kekuatan lekatnya ilmu yang diraih pada masa muda, seperti kuatnya 

ukiran di atas batu. Barang siapa yang memanfaatkan masa mudanya, dia akan meraih 

ketajaman pikirannya dan dia akan bersyukur atas segala jerih payahnya.

Manfaatkanlah masa muda wahai pemuda

Engkau akan bersyukur atas semua jerih payahmu

Dari pemaparan di atas, jangan sampai ada pemikiran bahwa orang tua itu 

tidak bisa belajar. Bahkan dahulu para sahabat nabi ملسو هيلع هللا ىلص  justru belajar pada masa tua. 

Disebutkan oleh al-Bukhari dalam Kitab al-’Ilm dalam Shahih-nya.

Simpul 7
Bersegera dalam menuntut ilmu dan 

memanfaatkan waktu muda dalam belajar
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Hanya saja memang belajar itu lebih sulit di masa tua sebagaimana telah 

dijelaskan oleh al-Mawardi dalam Adab ad-Dunya wad-Din. Dikarenakan beragamnya 

kesibukan, dominannya gangguan dan banyaknya tanggungan. Maka barang siapa yang 

mampu menepis itu semua dari dirinya, dia akan meraih ilmu.
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Simpul Kedelapan
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Sesungguhnya ilmu itu tidak bisa diraih sekaligus karena hati itu lemah dari hal 

tersebut. Dan sesungguhnya ilmu itu memiliki beban, layaknya berat sebuah batu pada 

tangan orang yang menggenggamnya.

Allah berfirman, "Sesungguhnya Kami akan memberikan kepadamu perkataan 

yang berat" (QS Al-Muzammil), yaitu al-Qur’an. Maka apabila demikian sifat al-Qur’an yang 

sudah dipermudah sebagaimana firman Allah, "Dan sungguh Kami telah mempermudah 

al-Qur’an sebagai pengingat" [al-Qamar:17], maka bagaimana dengan ilmu-ilmu yang 

lain?!

Sungguh proses diturunkannya al-Qur’an itu memperhatikan perkara ini, sehingga 

diturunkan secara berkala dan tidak sekaligus, sesuai dengan kejadian dan insiden 

yang terjadi. Allah berfirman, “Dan orang-orang kafir berkata, ‘Mengapa al-Qur’an tidak 

diturunkan kepadanya sekaligus dalam satu waktu?’ Demikianlah agar Kami meneguhkan 

hatimu dan membacanya secara perlahan” [al-Furqan].

Simpul 8
Senantiasa berjalan perlahan dan meninggalkan 

sifat buru-buru dalam menuntut ilmu
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Ayat ini merupakan hujjah agar senantiasa berjalan perlahan dalam menuntut 

ilmu, belajar secara bertahap di dalamnya, dan meninggalkan sifat buru-buru dalam 

belajar; Sebagaimana disebutkan oleh al-Khathib al-Baghdadi dalam al-Faqih wal-

Mutafaqqih, juga ar-Raghib al-Ashfahani dalam mukadimah Jami’ at-Tafsir.

Ibnu Nahhas al-Halabi berkata dalam syairnya rahimahullah:

Hari ini berharga, begitu pun esok hari.

Disitu inti-inti ilmu dikumpulkan.

Dengannya seorang itu meraih hikmah.

Sungguh, aliran air itu hanyalah kumpulan dari tetes-tetes air

Dan kandungan dari berjalan perlahan dan bertahap dalam menuntut ilmu:

• Memulai dengan matan-matan ringkas yang telah ditulis pada setiap bidang 

ilmu.

• Hafal matannya juga menguasai penjelasannya.

• Berpaling dari menelaah kitab-kitab tebal, yang tidak sampai ke tahap ini 

kecuali setelah menguasai matan-matan ringkas sebelumnya.

Barang siapa yang menerjunkan dirinya untuk menelaah kitab-kitab tebal, 

sungguh dia telah memudharatkan agamanya dan melampaui batas dalam belajar, yang 

acap kali mengantarkan kepada hilangnya ilmu itu sendiri. Dan di antara perkataan 

berharga penuh hikmah adalah perkataan Abdul Karim ar-Rifa’i, seorang ulama di kota 

Damaskus negeri Syam pada kurun yang lalu, “Makanan orang besar itu racun bagi 

yang masih kecil.”
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Simpul Kesembilan
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Semua hal yang bernilai tidak akan dapat digapai kecuali dengan kesabaran. 

Dan di antara yang paling besar yang diemban oleh jiwa dalam mencari hal yang mulia: 

membuat jiwa itu terus bersabar dalam hal tersebut. 

Oleh karena itu, bersabar dan istiqamah di atasnya merupakan dua hal yang 

diperintahkan dalam mewujudkan pokok iman pada satu keadaan atau dalam meraih 

kesempurnaannya pada keadaan yang lain. 

Allah berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan istiqamah 

di atasnya”(Qs ali-Imran ayat 200). Allah juga berfirman, “Dan sabarkanlah jiwamu 

bersama orang-orang yang beribadah kepada Rabb mereka di waktu pagi dan petang, 

semata-mata mengharapkan wajah-Nya” (Qs al-Kahfi ayat 28). Berkata Yahya bin Abi 

Katsir dalam tafsir ayat tersebut, “Yaitu, majelis-majelis fikih.”

Seseorang tidak akan meraih ilmu kecuali dengan kesabaran.

Berkata Yahya bin Abi Katsir juga, “Ilmu tidak akan diraih dengan jasad yang 

santai.”

Maka dengan kesabaran, seseorang itu keluar dari pahitnya kebodohan menuju 

kepada kelezatan ilmu.

Simpul 9
Bersabar dalam mengemban ilmu dan mengamalkannya
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Dan sabar itu ada dua.

Pertama, sabar dalam mengemban ilmu dan mengambilnya. Menghafal butuh 

kesabaran. Memahami butuh kesabaran. Menghadiri majelis ilmu butuh kesabaran. 

Memperhatikan hak-hak guru juga butuh kesabaran.

Kedua, sabar dalam mengamalkan, menyebarkan dan menyampaikannya kepada 

khalayak. Mengajarkan para murid butuh kesabaran. Memahami mereka butuh kesabaran. 

Memahami kekurangan dan kekeliruan mereka juga butuh kesabaran.

Dan yang lebih berat dari dua kesabaran dalam ilmu tadi adalah untuk terus 

istiqamah dalam mengamalkan dua jenis sabar tersebut.

Teruntuk semua yang sedang meraih tujuan yang mulia: hendaklah istiqamah

Tetapi yang berat bagi setiap orang adalah istiqamah
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Simpul Kesepuluh
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Berkata ibnul Qayyim rahimahullah dalam Madarij as-Salikin, "Adabnya seseorang 

adalah kunci kebahagiaan dan kesuksesannya. Dan tak punya adab merupakan kunci 

kehancuran dan kebinasaannya. Maka, tidak ada yang bisa meraih kebaikan dunia dan 

akhirat layaknya adab. Begitu pula, tak ada yang bisa membuat terhalangnya kebaikan 

dunia dan akhirat layaknya tak punya adab".

Seseorang tak akan terangkat tanpa disertai adab

Walau berkedudukan dan bernasab

Simpul 10
Berpegang teguh kepada adab-adab ilmu
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Ilmu itu hanya layak bagi mereka yang mengamalkan adab-adabnya, baik pada 

dirinya sendiri, pada pelajarannya, pada gurunya dan juga pada teman-teman sejawatnya.

Berkata Yusuf bin al-Husain, "Dengan adablah engkau akan memahami ilmu."

Karena orang yang memiliki adab adalah orang yang berhak dalam menyandang 

ilmu; sehingga ilmu pun merendah untuknya. Adapun orang yang tak punya adab, maka 

ilmu pun terlalu besar untuk menetap disisinya.

Dari sinilah, dahulu para salaf rahimahumullah memberi perhatian untuk 

mempelajari adab layaknya perhatian mereka kepada mempelajari ilmu itu sendiri.

Berkata ibnu Sirin rahimahullah, "Dahulu mereka mempelajari adab layaknya 

mempelajari ilmu."

Bahkan sebagian dari salaf mendahulukan untuk mempelajari adab sebelum 

mempelajari ilmu.

Berkata Malik bin Anas kepada seorang pemuda dari Quraisy, "Wahai keponakanku, 

pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari ilmu".

Dahulu mereka betul-betul menunjukan betapa butuhnya mereka kepada adab.

Suatu hari Makhlad bin al-Husain berkata ke ibnul Mubarak, "Kita lebih butuh atas 

banyaknya adab dibandingkan banyaknya ilmu".

Dan dahulu mereka memberikan nasehat dan petunjuk tentang adab.
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Berkata Malik rahimahullah, "Dahulu, tatkala ibuku memakaikanku imamah, 

beliau pernah berkata kepadaku, ‘Pergilah ke majlisnya Rabi’ah!’ (Yaitu Rabi’ah ibnu Abi 

Abdirrahman), fakihnya kota Madinah pada zamannya. ‘Pelajarilah adabnya sebelum 

ilmunya!'"

Sungguh,banyak dari para penuntut ilmu zaman ini terhalang dari ilmu karena 

sebab tidak perhatian kepada adab.

Suatu hari al-Laits bin Sa’ad rahimahullah sedang mengawasi para penuntut 

ilmu, maka dia melihat ada sesuatu dari mereka yang dia membencinya sehingga dia 

pun berkata, “Apa ini?! Adab yang sedikit itu lebih kalian butuhkan daripada ilmu yang 

banyak.”

Maka, apa yang akan al-Laits katakan jika dia melihat keadaan dari banyak para 

penuntut ilmu zaman ini.



47 Khulashah Ta'dzhim al-'Ilm

Simpul Kesebelas
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Barang siapa yang tidak melindungi ilmu, ilmu pun tidak akan melindunginya 

sebagaimana diucapkan asy-Syafi’i. Barang siapa yang merusak muru’ah dengan 

melakukan sesuatu yang memperburuknya sungguh dia telah meremehkan ilmu, belum 

mengagungkannya dan berada di atas ketidakseriusan. Sehingga, hal tersebut akan 

mengantarkan kepada hilangnya penyematan ilmu dari dirinya.

Berkata Wahb bin Munabbih rahimahullah, “Orang yang banyak main-main tidak 

akan menjadi ahli hikmah.”

Dan makna menyeluruh tentang muru’ah adalah, sebagaimana disebutkan 

oleh Ibnu Taymiyyah sang kakek dalam al-Muharrar dan diikuti pula oleh cucunya 

dalam beberapa fatwanya: Menggunakan segala sarana yang bisa memperbagus dan 

menghiasinya dan menjauhi segala sesuatu yang bisa menurunkan dan memperburuknya.

Pernah ditanyakan kepada Abu Muhammad Sufyan bin ‘Uyainah, "Engkau selalu 

ber-istinbath dari al-Qur’an untuk seluruh perkara, maka ayat mana yang menyebutkan 

perkara muru’ah disitu?” Maka beliau menjawab, “Yaitu dalam firman Allah, ‘berilah maaf. 

Perintahkan yang makruf. Dan berpalinglah dari orang-orang jahil’ (Qs al-A’raf ayat 199) 

maka disitu ada perkara muru’ah, adab yang baik serta akhlak yang mulia."

Simpul 11
Menjaga ilmu dari segala sesuatu yang mencederainya, 

dari apa-apa yang bisa menyelisihi muru’ah dan 

menjatuhkannya
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Di antara adab yang harus senantiasa dipegang oleh seorang penuntut ilmu: Berhias 

dengan muru’ah dan segala sesuatu yang terkait dengannya. Menjauh dari yang bisa 

menjatuhkan muru’ah dengan perbuatan tersebut; seperti mencukur habis jenggotnya, 

banyak menoleh kesana-kemari di jalanan (ed - “cuci mata”), menselonjorkan kakinya 

di dalam majlis tanpa ada hajat atau keperluan yang mendesak untuk hal tersebut, atau 

bersahabat dengan pelaku maksiat, orang-orang fasik, dan orang-orang yang banyak 

main-main, atau berkelahi dengan anak kecil.
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Simpul Keduabelas
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Berteman merupakan kebutuhan yang pasti ada pada jiwa manusia. Maka, seorang 

penuntut ilmu membutuhkan untuk bermuamalah dengan penuntut ilmu yang lain, agar 

muamalah ini bisa membantunya dalam menggapai ilmu dan bersungguh-sungguh 

dalam hal tersebut.

Dan pertemanan dalam konteks ilmu, jika selamat dari berbagai kerusakan, 

bermanfaat dalam meraih tujuan.

Orang yang memiliki tujuan yang mulia tak akan cakap dalam mencapainya 

kecuali dengan memilih sahabat yang shalih dalam membantunya. Sungguh, hubungan 

antar sahabat itu memiliki pengaruh.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud1 dan at-Tirmidzi2 dari Abu Hurairah bahwasanya 

nabi ملسو هيلع هللا ىلص bersabda, “Seseorang itu berada di atas agama sahabat dekatnya. Maka 

perhatikanlah siapa yang kalian jadikan sebagai sahabat dekat.”

Berkata ar-Raghib al-Ashfahani rahimahullah, “Pengaruh antara sesama teman 

duduk itu bukan semata lewat perkataan dan perbuatannya saja, bahkan sekedar lewat 

pandangan memiliki pengaruh.”

1 Dalam Kitab al-Adab, Bab: Maa yu'maru an yujaalis, No. 4833
2 Dalam Abwab az-Zuhd, Bab: Maa jaa'a fi akhdz al-Maal bihaqqihi, No 2378

Simpul 12
Memilih sahabat yang shalih untuk menuntut ilmu
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Hendaklah yang terpilih menjadi sahabat untuk bermuamalah dengannya adalah 

orang yang memiliki keutamaan, bukan karena azas manfaat atau kenyamanan; Karena 

terjalinnya ikatan persahabatan itu terjadi karena tiga hal: keutamaan, manfaat dan 

kenyamanan. Disebutkan oleh guru dari guru-guru kami Muhammad al-Khadhir bin 

Husain dalam Rasa’il al-Ishlah.

Maka, jadikanlah teman yang memiliki keutamaan sebagai sahabat, karena engkau 

akan diketahui lewat siapa sahabatmu.

Berkata Ibnu Mani’ dalam Irsyad ath-Thullab, beliau menasehati para penuntut 

ilmu, "Berhati-hatilah dengan sangat dari berkumpul dengan orang-orang bodoh. Juga 

dengan orang yang memiliki sisi kegilaan dan kesintingan. Begitu pula dengan yang 

memiliki reputasi buruk, kedunguan dan rusak akal sehatnya. Karena berkumpul dengan 

mereka merupakan sebab terhalangnya kebaikan dan kesengsaraan manusia"
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Simpul Ketigabelas
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Talaqqi-nya seseorang kepada guru tidak bermanfaat tanpa adanya menghafal, 

bermuzakarah dan bertanya dalam ilmu. Karena tiga hal ini bisa merealisasikan 

pengagungan ilmu dalam kalbu seorang penuntut ilmu, dengan adanya perhatian penuh 

kepada ilmu dan menyibukan diri dengannya. Maka menghafal adalah berkhalwat dengan 

jiwa. Bermuzakarah itu duduk dengan teman sejawat. Dan bertanya itu adalah bentuk 

perhatian kepada guru.

Dan para ulama dari segala penjuru senantiasa mendorong dan menyeru untuk 

menghafal.

Aku pernah mendengar guru kami Ibnu ‘Utsaimin rahimahullah berkata, "Kami 

sedikit menghafal, sedangkan banyak membaca. Maka kami dapatkan manfaat dari yang 

kami hafal lebih banyak dari pada yang sekedar kami baca".

Simpul 13
Mengerahkan usaha dalam menghafal dan 

bermuzakarah dalam ilmu serta bertanya 

tentangnya
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Dengan bermuzakarah ilmu itu senantiasa hidup dan semakin kuat keterikatannya 

di dalam kalbu. Dan yang dimaksud dari muzakarah adalah pembahasan antara teman-

teman sejawat.

Sungguh, kita telah diperintahkan untuk mengikat al-Qur’an, sedangkan itu 

adalah semudah-mudahnya ilmu untuk dihafal.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari1 dan Muslim2, dari Ibnu ‘Umar radhiallahu‘anhuma, 

bahwasanya Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda, "Sesungguhnya penghafal al-Qur’an itu layaknya 

pemilik unta jinak; Jika dia mengikatnya, maka unta itu tak akan lari. Jika dia lepas, 

unta itu akan pergi".

Berkata ibnu ‘Abdil-Barr rahimahullah dalam at-Tamhid tentang hadits ini, "Apabila 

al-Qur’an yang dimudahkan untuk dihafal seperti seekor unta jinak; barang siapa yang 

mengikatnya maka dia tak akan kabur, maka bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lain?!"

Dengan pertanyaan tentang ilmu, maka rahasia-rahasia ilmu akan terkuak. Oleh 

karena itu, baiknya pertanyaan itu sudah merupakan setengah ilmu. Dan pertanyaan-

pertanyaan yang terbukukan, seperti Masa’il Ahmad yang diriwayatkan darinya, adanya 

karya tulis tersebut merupakan bukti terang betapa besarnya manfaat bertanya.

Dan tiga hal ini dalam belajar layaknya menanam pohon, menyiramnya dan 

memeliharanya dengan memberinya pupuk yang menguatkan tanaman dan melindungi 

dari hama yang menyakitinya. Maka menghafal itu menanam ilmu. Bermuzakarah itu 

menyiramnya. Dan bertanya tentang ilmu merupakan bentuk pemeliharaannya.

1 Dalam Kitab Fadha'il al-Qur'an, Bab: Istidzkaar al-Qur'an wa Ta'aahudihi, No. 5031
2 Dalam Kitab Shalat al-Musaafirin wa qashruha, Bab: Fadha'il al-Qur'an wa maa yata'allaqu 
bihi No.789
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Simpul Keempatbelas
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Sesungguhnya keutamaan ulama sangatlah besar dan kedudukan mereka sangat 

mulia karena mereka layaknya orangtua bagi ruh. Maka seorang guru agama merupakan 

orangtua bagi ruh sebagaimana seorang ayah itu orangtua bagi jasad. Maka mengakui 

keutamaan ulama itu adalah hak yang wajib ditunaikan.

Simpul 14
Menghormati dan memuliakan ulama
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Berkata Syu’bah ibnu Hajjaj rahimahullah, "setiap orang yang aku mendengar 

darinya sebuah hadits, maka aku adalah budaknya."

Muhammad bin ‘Ali al-Udfuwi telah beristinbat dari ayat al-Qur’an yang semakna 

dengan ini; Dia mengatakan, “Apabila seseorang itu belajar dari seorang guru, mendapatkan 

faidah dan pelajaran darinya, maka dia itu layaknya budaknya. Allah berfirman, “Tatkala 

Musa berkata kepada budaknya” (Qs al-Kahfi ayat 60). Budak disitu adalah Yusya’ bin Nun. 

Dimana dia pada hakikatnya budak nabi Musa melainkan dia hanyalah seorang murid 

yang belajar dan pengikut nabi Musa. Maka Allah sebut dia sebagai budaknya nabi Musa 

karena hal tersebut.”

Dan syari’at memerintahkan untuk perhatian dalam memenuhi hak para ulama; 

sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan kepada mereka.

Ahmad meriwayatkan dalam al-Musnad1, dari ‘Ubadah bin ash-Shamit 

radhiallah‘anhu, bahwasanya Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda, “Bukanlah dari umatku 

seseorang yang tidak memuliakan yang tua, tidak menyayangi yang muda, dan tidak 

mengetahui haknya para ulama.”

Dan Ibnu Hazm telah menukil ijma’ untuk memuliakan dan menghormati para 

ulama.

Maka merupakan sebuah adab yang harus senantiasa dipegang seorang pelajar 

kepada gurunya, di antara yang termasuk dari pondasi memuliakan ulama, adalah

• Bersikap tawadhu’ kepada guru

• Memberikan perhatian kepadanya

1 Jilid 5. h.323. Cetakan Daar al-Qurthubah. Sanadnya terputus.



59 Khulashah Ta'dzhim al-'Ilm

• Tidak menunjukan sikap acuh kepadanya

• Memperhatikan adab berbicara yang baik tatkala bersamanya

•  Jika sedang membicarakannya, besarkanlah dia tanpa ghuluw tetapi 

hendaklah dimuliakan dengan kadar yang sesuai agar jangan sampai si murid 

menjatuhkan kemuliaan sang guru di saat  si murid sedang menyanjungnya

• Berterimakasihlah atas pengajarannya

• Berdoa untuknya

• Tidak menunjukan sikap “sudah tak butuh lagi” kepadanya

• Tidak mengganggunya dengan ucapan maupun perbuatan

• Bersikap lembut ketika mengingatkan atas kesalahannya; jika memang ada 

kekeliruan darinya.

Dan sekarang merupakan tempat yang tepat untuk menyebutkan secara ringkas 

dalam mengetahui bagaimana mengkoreksi kekeliruan guru. Maka, ada enam perkara:

• Pertama cek dan ricek apa memang betul sang guru terjatuh dalam kekeliruan.

•  Cek dan ricek jika perkara tersebut betul-betul terhitung sebagai kekeliruan. 

Ini merupakan ranahnya ulama; hendaklah ditanyakan kepada mereka.

• Tidak mengikuti kesalahannya.

• Carilah uzur bagi sang guru dengan takwil yang luas.

• Mengerahkan usaha dalam menasehatinya secara lembut dan sembunyi-

sembunyi; bukan dengan sikap keras dan terang-terangan.
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• Jagalah kehormatannya. Jangan menghancurkan kedudukan beliau yang 

telah tertanam di dada kaum muslimin.

Dan di antara yang harus diperingatkan tentang memuliakan para ulama adalah 

perkara yang secara kasat mata adalah pemuliaan, tetapi pada hakikatnya adalah bentuk 

penghinaan dan perendahan seperti mengerubunginya, berdesak-desakan kepadanya 

dan mendesaknya kepada jalan yang sempit.



61 Khulashah Ta'dzhim al-'Ilm

Simpul Kelimabelas
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Orang yang mengagungkan ilmu senantiasa menrujuk kepada ulama yang ahli dan 

diakui keilmuannya pada permasalahan peliknya. Dia tidak pula memberatkan jiwanya 

dengan sesuatu yang dia tak mampu untuk mengembannya karena takut untuk berbicara 

tentang agama Allah tanpa ilmu dan membuat kedustaan dalam agama. Maka dia takut 

kemurkaan Allah, sebelum kermurkaannya para penguasa. 

Karena sungguh dengan ilmulah para ulama berbicara dan dengan pandangan 

hikmah mereka diam. Jika mereka telah berbicara pada sebuah permisalahan, maka 

berbicaralah engkau dengan pendapat mereka. Dan jika mereka diam, maka bersikap 

lapanglah sebagaiman mereka mereka telah bersikap lapang.

Dan di antara permasalahan paling rumit adalah fitnah-fitnah kontemporer yang 

semakin banyak seiring dengan berjalannya waktu. 

Mereka yang selamat dari api fitnah dan panasnya cobaan adalah mereka yang 

merujuk kepada para ulama dan berpegang erat atas pendapat mereka. Dan apabila ada 

perkataan ulama yang samar, maka mereka tetap berhusnudzhan kepada mereka. Maka 

dia membuang pendapatnya dan mengambil pendapat mereka. Pengalaman, keahlian 

dan kedudukan mereka membuat pendapat mereka lebih berhak untuk dipegang.

Simpul 15
Mengembalikan masalah yang pelik kepada 

ahlinya
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Apabila ada perbedaan pendapat di antara ulama, maka peganglah pendapat 

jumhur dan paling banyaknya; melakukan demikan karena mencari keselamatan. Karena 

keselamatan itu tak ternilai dengan sesuatu apa pun. 

Betapa bagusnya apa yang diucapkan oleh Ibnu ‘Ashim rahimahullah dalam 

Murtaqa al-Wushul:

Dan wajib dalam permasalahan yang pelik dipahami

Untuk kita ber-husnudzhan kepada ahlil ilmi

Dan di antara permasalahan pelik adalah adalah membantah kekeliruan ulama 

dan pendapat-pendapat batil dari para penyelisih syari’at. Biarlah yang berbicara pada 

hal tersebut adalah para ulama yang kokoh keilmuannya.

Asy-Syathibi telah menjelaskan di al-Muwafaqat dan juga Ibnu Rajab 

rahimahumallah di Jami al-’Ulum wal-Hikam bahwa jalan yang selamat adalah 

mengembalikan urusan kepada ulama ar-Rasikhun dan berpegang dengan pendapat 

mereka di situ.
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Simpul Keenambelas
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Karena majelisnya para ulama layaknya majelisnya para nabi. 

Berkata Sahl bin Abdillah rahimahullah, "Barang siapa yang ingin melihat 

majlisnya para nabi, hendaklah dia melihat ke majlisnya para ulama. Datang seorang 

lelaki, kemudian dia bertanya, 'apa hukumnya orang yang bersumpah kepada istrinya 

demikian dan demikian?' Sang ulama pun menjawab, ‘jatuh talak.’ Datang pula lelaki 

yang lain menanyakan dengan pertanyaan serupa. Maka kali ini sang ulama menjawab, 

‘tidak jatuh talak.’ Maka tidak ada yang seperti ini kecuali para nabi atau para ulama. Maka 

ketahuilah hal tersebut".

Hendaklah para penuntut ilmu mengetahui hak-hak majelis ilmu:

• Duduklah disitu dengan cara duduk penuh adab.

• Mengarahkan pandangan kepada sang guru.

• Jangan dia menoleh kesana-kemari pada sesuatu yang bukan darurat.

• Jangan pula berbuat kegaduhan yang bisa terdengar oleh sang guru.

Simpul 16
Memuliakan majelis ilmu dan mengagungkan tempat-tempatnya
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• Jangan pula dia bermain-main dengan tangan dan kakinya.

• Jangan duduk bersandar tatkala sang guru sudah hadir disitu.

• Jangan pula duduk bertelekan tangannya.

• Tidak memperbanyak berdehem dan terlalu banyak gerak.

• Tidak berbicara dengan teman sebelahnya. 

• Jika bersin, maka rendahkanlah suaranya.

• Jika ingin menguap, jika memang sudah tidak bisa ditahan, maka hendaklah 

dia menutup mulutnya.

Dan yang juga termasuk dalam pemuliaan majlis ilmu adalah menjaga kemuliaan 

tempat-tempatnya; yang paling pentingnya adalah kitab-kitab. Maka sepantasnya seorang 

penuntut ilmu menjaga kemuliaan kitabnya serta memperhatikannya:

• Jangan dia jadikan kitabnya sebagai tempat penyimpanan segala macam 

barangnya.

• Jangan dia melipatnya untuk dijadikan sebagai corong suara.

• Jika dia hendak menaruhnya, maka taruhlah kitabnya dengan perlahan 

dan penuh perhatian. Suatu hari Ishaq bin Rahawaih meletakan kitabnya 

dengan cara dilempar. Maka, Abu ‘Abdillah Ahmad ibnu Hambal melihat hal 

tersebut, sehingga dia pun marah seraya berkata, "Apa demikian cara engkau 

memperlakukan perkataannya orang-orang terbaik?!"

• Jangan pula dia bersandar di atas kitabnya, atau menaruh kitabnya di kakinya.

• Apabila dia membaca kitabnya kepada seorang guru, dia pegang dengan  

tatangannya dan tidak menaruhnya di lantai.
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Simpul Ketujuhbelas
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Sesungguhnya ilmu itu memiliki kehormatan yang wajib dibela apabila 

diperlakukan dengan sesuatu yang tak pantas.

Dan pembelaan para ulama terhadap ilmu sungguh telah terlihat pada berbagai 

macam tempat. Di antaranya adanya bantahan-bantahan kepada penyelisih syari’at. 

Maka barang siapa yang jelas penyelisihannya terhadap syari’at, maka dibantah siapa pun 

orangnya sebagai bentuk penjagaan agama dan sebagai nasehat kepada kaum muslimin.

Di antara bentuk pembelaan terhadap ilmu pula adalah meng-hajr para mubtadi’. 

Abu Ya’laa al-Farraa’ menukil ijma’ atas hal ini. 

Maka ilmu itu tidak diambil dari ahli bid’ah. Akan tetapi jika memang mendesak, 

maka tidak mengapa sebagaimana riwayat-riwayat yang di ambil dari mereka oleh para 

ahli hadits.

Di antaranya pula adalah menghardik murid jika melampaui batas dalam sebuah 

pembahasannya atau jika terlihat darinya perangai tak baik atau adab yang buruk. 

Apabila memang diperlukan oleh sang guru untuk mengusir murid dari majelisnya, 

sebagai pelajaran untuk si murid, maka lakukanlah sebagaimana dilakukan oleh Syu’bah 

terhadap ‘Affan bin Muslim.

Simpul 17
Membela ilmu dan menjaga kehormatannya
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Terkadang, bisa juga bentuk hardikan dengan bersikap acuh kepadanya atau 

dengan tidak menjawab pertanyaannya; karena sikap diam itu merupakan jawaban 

sebagaimana pernah dikatakan oleh al-A’masy.

Kami sungguh banyak melihat yang seperti ini dari guru-guru kami, di antaranya 

adalah al-’Allamah ibnu Baaz rahimahullah. Terkadang ada yang bertanya kepada beliau 

dengan pertanyaan yang tidak bermanfaat bagi si penanya. Maka asy-Syaikh pun tidak 

menjawabnya atau memerintahkan sang qari’ untuk terus melanjutkan bacaannya. Atau 

beliau menjawab dengan jawaban yang menyelisihi maksud si penanya. 
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Simpul Kedelapanbelas
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Agar senantiasa menjauh dari pertanyaan-pertanyaan yang kontroversi dan supaya 

menjaga wibawa sang guru. Sungguh di antara pertanyaan-pertanyaan, ada pertanyaan 

yang memang tujuannya adalah membuat kontroversi, menyulut fitnah, dan menebar 

keburukan. Barang siapa yang memperhatikan bagaimana para ulama bersikap tentang 

pertanyaan-pertanyaan semisal ini, dia akan dapatkan bahwa mereka tidak menyukainya; 

sebagaimana telah berlalu dalam pembahasan menghardik murid. Maka tatkala bertanya 

adab itu harus dijaga. Dan tidaklah seseorang bisa berhasil dalam menjaga adab bertanya 

kecuali dia melakukan empat pokok:

• Dia memikirkan maksud dari pertanyaannya. “Mengapa dia menanyakannya?” 

Hendaklah pertanyaannya itu untuk tafaqquh dan belajar, bukan untuk 

mengganggu dan perendahan. Sungguh barang siapa yang punya maksud 

buruk dalam pertanyaannya, dia tidak akan meraih berkahnya ilmu dan tidak 

mendapatkan manfaatnya.

• Niat untuk memperdalam kecerdasan dari apa yang dia tanyakan.  

Maka dia tidak akan menanyakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya disitu 

baik ditinjau dari keadaan dirinya sendiri sebagai penanya, atau ditinjau 

dari isi pertanyaan itu sendiri. Contohnya, pertanyaan yang memang belum 

kejadian atau pertanyaan terkhusus pada sekelompok orang dan memang 

bukan ranah umum.

Simpul 18
Menjaga adab dalam bertanya kepada sang guru
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• Memperhatikan keadaan sang guru, apa memang dalam keadaan yang tepat 

untuk menjawab pertanyaannya. Maka jangan dia bertanya kepadanya ketika 

keadaannya kurang tepat seperti sang guru sedang dirundung kesedihan, 

banyak pikiran, sedang berjalan di jalanan, atau sedang berkendaraan. 

Hendaklah dia menunggu keadaan yang lebih sesuai.

•  Memperhatikan bagaimana bentuk pertanyaannya; dengan mengajukannya 

dalam bentuk yang baik dan penuh adab. Dia mendahulukan dengan doa 

kepada sang guru dan memuliakannya dalam cara berbicaranya. Jangan 

sampai cara berbicaranya dia kepada sang guru layaknya cara dia berbicara 

kepada pedagang pasar atau orang sembarang.
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Simpul Kesembilanbelas
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Kejujuran dalam menuntut ilmu akan menimbulkan rasa cinta dan rindu atasnya. 

Tidaklah seseorang itu bisa meraih derajat keilmuan sampai kelezatan terbesarnya itu 

ada pada ilmu. Dan kelezatan ilmu hanya bisa diraih dengan tiga perkara, sebagaimana 

disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah:

• Pengorbanan dalam waktu dan tenaga.

• Kejujuran dalam mencarinya.

• Niat yang benar dan keikhlasan.

Dan tiga perkara ini tidak akan sempurna kecuali dengan mendepak keluar segala 

sesuatu yang menyibukan dari hatinya. 

Sungguh kelezatan ilmu itu melebihi kelezatan kekuasaan dan tahta, yang justru 

banyak orang melamunkan dan bercita-cita kesana, menghabiskan banyak harta, bahkan 

rela menumpahkan darah demi meraihnya. 

Simpul 19
Mencintai ilmu sepenuh hati
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Oleh karena itu dahulu para raja berangan-angan untuk merasakan kelezatan 

ilmu, penasaran atasnya, dan berusaha untuk bisa mendapatkannya. 

Dikatakan kepada Abu Ja’far al-Manshur, sang khalifah dinasti Abbasiyah yang 

masyhur, yang budak-budaknya memenuhi Timur dan Barat, "Apakah ada kelezatan 

dunia yang paduka belum merasakannya?" Maka sang khalifah pun menjawab dari 

kursi singgasana kerajaannya, "Satu yang belum. Yaitu aku duduk di kursi pengajar, 

sedangkan para penuntut ilmu itu duduk mengerumuniku, kemudian seorang pendikte 

riwayat menanyakanku, ‘Ini riwayat siapa?’ Sehingga dalam angan-angannya agar bisa 

menjawab, “haddatsanaa Fulaan, qaala haddatsanaa Fulaan” sehingga tersambunglah 

periwayatannya.

Tatkala hati itu dipenuhi dengan kelezatan ilmu, maka kelezatan alami itu akan 

hilang dan jiwa pun akan melupakannya.  Bahkan dengan kelezatan ilmu, rasa sakit dan 

penderitaan itu bisa berubah menjadi sebuah kenikmatan. 
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Simpul Keduapuluh
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Berkata ibnul Jauzi rahimahullah dalam Shaydul Khathir, “Sepatutnya bagi 

seorang insan untuk mengetahui betapa mahal harga dan nilai dari waktunya sehingga 

dia tidak menyia-nyiakannya untuk sesuatu yang tidak mendekatkan dirinya kepada 

Allah. Sepatutnya pula, dia mengedepankan yang lebih afdhal, baik berupa ucapan 

maupun amalan, dalam pemanfaatan waktunya.”

Dari situ, besar perhatian para ulama dalam pemanfaatan waktu sampai-sampai 

Muhammad bin Abdul-Baqi al-Bazzaz berkata, "Tidaklah aku pernah membuang waktu 

dari umurku untuk perkara yang sia-sia atau sekedar main-main.”

Berkata Abul-Wafa ibnu Aqil, seorang ulama yang menulis kitab al-Funun yang 

terdiri dari 800 jilid, “Sungguh tidak halal bagiku untuk menyia-nyiakan sedikit dari 

umurku.”

Sampai-sampai mereka itu meminta agar pelajaran itu dibacakan kepada mereka 

tatkala sedang bersantap makanan; bahkan tatkala mereka sedang berada di kamar 

mandi.

Simpul 20
Menjaga waktu dalam ilmu
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Maka jagalah waktumu, wahai penuntut ilmu. Sungguh, seorang pejabat yang 

shalih, yaitu al-Wazir ibnu Hubairah, pernah menyampaikan:

Waktu adalah yang paling berharga untuk dijaga olehmu

Tapi aku melihat justru waktulah yang paling mudah untuk disia-siakan

olehmu

Selesai
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الطبقة السماع

 ....….....…...........……  >> العلم  تعظيم  خلاصة   <<  ..........….............…… علي  سمع 

صاحبنا...................................فتم له ذلك في ............……………………….. بالمعاد 

المثبت في محله من نسخته و أجزت له روايتي له ……………..................... عن صالح بن عبد 

�له له و رحمه بإسناده. �له بن حمد العصيمي غفر ال� ال�

�له رب العالمين. والحمد ل�

صحيح ذلك

وكتبه………………………………………….. يوم \ ليلة ……...……… من شهر ……………… 

سنة…… ١٤ 

في ………………………………. بمدينة……………………………….



 Bagi yang ingin berpartisipasi dalam program penyebaran kitab dan ilmu bermanfaat, bisa
langsung memberikannya lewat

Bank Muamalat
330-000-8836
A.n Fadil Mulyono                                                                               Konfirmasi WA 0812-844-74-864

 Semoga Allah mengganjar semua pihak yang turut berkontribusi sehingga terwujudnya dan
tersebarnya kitab terjemahan ini

Berkata penulis hafidzhahullah:

"Sesungguhnya kadar seorang hamba dalam ilmu itu sesuai dengan besar-
kecilnya hati dia dalam mengagungkan ilmu dan memuliakannya. Barang siapa yang 
hatinya penuh dengan pengagungan ilmu serta pemuliaannya, maka hatinya akan 
menjadi tempat yang layak bagi ilmu. 

Begitu pula dengan kurangnya dalam pengagungan dan pemuliaan terhadap 
ilmu di hati seorang hamba, maka berkurang pula lah kadar hamba akan ilmu; sampai-
sampai ada hati yang di dalamnya tidak ada ilmu sedikitpun.

Maka barang siapa yang mengagungkan ilmu, maka akan tampak cahaya ilmu 
itu pada dirinya. Berbagai macam utusan ilmu pun akan datang kepada dirinya. Ber-
talaqqi untuk ilmu menjadi tekad terbesarnya. Dan memikirkan ilmu adalah kelezatan 
jiwanya. Dan seakan-akan makna ini telah disorot oleh Abu Muhammad ad-Darimi 
rahimahullah, tatkala beliau menutup Kitab al-’Ilm dari kitab Sunan-nya yang berjudul 
al-Musnad al-Jami’ dengan bab 'Pengagungan Ilmu' ".

Maka kitab ini berisi tentang 20 simpul-simpul dalam bagaimana seorang 
merealisasikan pengagungan ilmu pada dirinya.


